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"Keď sa konečne zbavíme vecí, na ktorých nám nezáleží, objavíme to, na čom nám záleží najviac."
Joshua Becker

Pozdáva sa vám myšlienka zavedenia minimalizmu do vášho domova, ale neviete kde a ako
začať?
Keďže to bola na mňa veľmi častá otázka, rozhodla som sa spísať pre vás manuál, ako som na
premenu mojej domácnosti išla ja. Dúfam, že vám bude slúžiť ako užitočný úvodný sprievodca k
transformácii.
Minimalizmus je zmena štýlu života a nedá sa dosiahnuť len jedným vyhadzovacím víkendom. To
je holý fakt. Najťažšie je začať a následne ide minimalizovanie ľahšie, ako na tom rozbehnutom
vlaku. Je to proces, ktorý trvá mesiace a môže to byť aj rok, dva – závisí koľko harabúrd ste stihli
nazbierať a do akej úrovne sa chcete dostať.
Keď sa do ale toho pustíte, je to ako pozitívna droga. Po každej haraburde, čo opustí váš život sa
budete sa cítiť fantasticky aj psychicky. Práve cez tie vaše nepotrebné veci si možno isté veci
uvedomíte a zmeníte myslenie.
Ako úplne prvú vec, ktorú sa musíte sami seba spýtať predtým ako začnete je:
Prečo chcete minimalizovať?
Každý má iné hodnoty a iné dôvody, to čo je dôležité pre mňa nemusí byť pre vás. Takto sa uistíte,
že idete tým vaším smerom. Pre mňa to bolo zastavenie nekonečného neporiadku a chaosu, v
ktorom som sa topila. Mala som pocit, že premrhávam svoj život potkýnaním sa o veci a privádzalo
ma to denne do zúfalstva.
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"Domov je miesto na život a nie sklad."
Ak máte veľmi málo času alebo strach z toho, čo doma nájdete, začnite malými krôčikmi. Pár
minút denne. Dajte zbohom jednej veci. Vypracte jeden roh, kde sa nakopili haraburdy. Vyhadzujte
počas iných činností: rárohy zo skrinky v kúpeľni keď si práve sušíte vlasy alebo zo skrine keď sa
obliekate. Každá malá vec sa počíta, a za mesiac je z malej kopy veľká.
Ponúkam vám zoznam, ako na to ísť poriadne, ale nie tak, aby vás to zložilo. Taký prvý veľký
krok, ktorý sa má opakovať, až kým to nebude to pravé orechové. Osvedčil sa mi, lebo som videla
výsledky rýchlejšie.
Vyhraďte si jeden deň, dve doobedia alebo víkend a opakujte prípadne pokračujte, kde ste
skočili. Trvalo roky, kým ste si zaplnili domov zbytočnosťami a bude trvať, kým vám dajú
definitívne zbohom. Prediskutujte vaše zámery s ľudmi, s ktorými zdieľate spoločnú domácnosť.
Vysvetlite deťom, prečo chcete vlastniť menej. Dôležité je, aby ste boli na rovnakej vlne a mali
podobný koncový cieľ.
Je oveľa jednoduchšie začať v upratanom domove, stačia základné úkony ako umyté riady,
vypraté prádlo, spratané hračky. Môže sa stať, že toho budete mať po nejakom čase dosť. Možno
budete aj plakať, a to je dobre. Čeliť realite dívajúc sa na stoh nepotrebných harabúrd, ktoré vás
stáli čas a často aj veľa peňazí naozaj otvárajú oči. Zároveň vám zabránia opäť nakúpiť sprostosti.

Príprava:
1. Potrebujete čierny plastový sáčok na smeti a tri veľké krabice s označením:
PREČ - na predaj alebo darovanie
ZOSTÁVA - vec používate, ale zavadzia tam, kde ste ju našli t.j. nemá miesto
NEVIEM - potrebujete o veci porozmýšlať alebo prediskutovať s členom rodiny
2. Stanovte si realistický časový limit, koľko chcete nad vypratávaním stráviť.
3. Vytvorte si dočasnú medzistanicu, kam naznášate veci väčších rozmerov na predaj, opravu
alebo premiestnenie. Zišli by sa extra krabice, kde odložíte veci, ktoré máte navyše a chcete
vyskúšať, či vám naozaj chýbajú. Funguje to skvele. Naplniť, označiť dátumom, zapáskovať
a na nejaký čas odložiť preč.
4. Nájdite si podpornú motiváciu. Môže to byť pozitívna hudba, kanvica čaju, dobrý
kamarát/ka na výpomoc, vizualizácia konečného stavu.
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Plán:
Vchod
•

Odstráňte všetko, čo sa povaľuje pred hlavnými vstupnými dverami ako topánky, kočíky,
obsušené kvetiny v kochlíku, hračky, metla, špinavé handry a podobne.

•

Vyprášte rohožku a pekne si pred prahom pozametajte.

•

Skontrolujte, či sa dvere dobre otvárajú, a ak vŕzgajú naolejujte pánty.

•

Prestaňte prijímať reklamné letáky, nalepte si na poštovú schránku NIE REKLAME.
Predsieň

•

Zaveste kabáty na vešiak.

•

Odložte topánky do botníka.

•

Zaveďte si jeden košík na čiapky, rukavice a šály.

•

Každý člen rodiny by mal mať v predsieni len jednu vec z každej, čo nosí.

•

Predsieň je prvé čo vidíte, keď prídete domov - nemalo by sa v nej nič skladovať– všetko čo
sa len dá vyhoďte alebo premiestnite inde.

•

Kľúče zaveste na háčik alebo delegujte na jedno miesto (košík, zásuvka, miska).

•

Odstráňte z predsiene všetko, čo blokuje hlavné dvere ako vešiak či nábytok.
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Kuchyňa
•

Otvorte chladničku a vyhoďte staré a pokazené jedlo.

•

Prejdite skrinku po skrinke a vyhoďte všetko čo je obité, prasknuté, čo nemá pár alebo
vrchnák.

•

Skontrolujte špajzu a vyhoďte všetko čo je po záruke vrátane dlhodobo nepoužívaných
korenín, alebo čo je už mesiace skoro na dne.

•

Poobzerajte sa a nakŕmte smetný kôš – staré letáky, pošta, a všetko čo sa len tak bez
významu povaľuje.

•

Prerieďte si počet hrnčekov na čaj, ponechajte si jeden pre každého člena rodiny plus dva
extra pre návštevy. Vyšmarte všetky škaredé a reklamné.

•

Nechajte si jeden jedálenský set a príbory, zvyšok dočasne odložte preč do zapáskovanej
krabice. Uvidíte, aký to má efekt na množstvo špinavých riadov.

•
•

Vyselektujte hrnce a panvice, ktoré najčastejšie používate a zopakujte postup ako s riadmi.
Zbavte sa čajov, ktoré máte tak dlho, že si už nepamätáte. Už ich opäť nekupujte.

•

Odložte všetko z kuchynskej dosky preč do skriniek – oleje, vitamíny, lieky a takisto
koreniny, potraviny, hubky, čistiace prostriedky. Chcete voľné plochy.

•

Vykážte z kuchyne všetko, čo tam nepatrí – hračky, kozmetika a pod.

•

Spracte kuchynský stôl a prestrite naň pekný obrus, vázu s čerstvými kvetmi, prípadne misu
s ovocím. Zabránia opätovnému naukladaniu harabúrd.

•

Nedovoľte riadom, aby sa nakopili a pravidelne vyleštite drez vrátane odtoku.

•

Vyneste smeti a vyčistite smetný kôš.
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Obývačka
•

Pozhŕňajte veci, čo sa povaľujú po miestnosti ako prázdne poháre, papiere, prečítané
časopisy, šaty. Vyhoďte ich alebo vráťte na príslušné miesto.

•

Všetky dekorácie z parapiet, políc a nábytku dočasne naukladajte na kuchynský stôl. Utrite
všade prach. Sadnite si na gauč a poobzerajte sa okolo seba. Ako sa cítite s prázdnymi
povrchmi? Vyberte si len pár ozdôb, ktoré sa vám veľmi páčia a dajte ich späť alebo im
nájdite nové lepšie miesto. Zvyšok rozdeľte do krabíc. Dekorácie sú lapače prachu.

•

Ak vlastníte bohatú kolekciu DVD, prerieďte ju. Naozaj plánujete stráviť svoj drahocenný
čas pozeraním filmu, ktorí ste už videli? Nájdite niekoho, kto ich ocení a darujte. Zvyšok
ako trebárs milované rozprávky - by mal ísť z dohľadu do skrinky či zásuvky. Ak sa
nezmestia, je to znak, že ich je veľa.

•

Preskenujte pohľadom knižnú kolekciu a vyberte tie, ktoré radi posuniete známym alebo do
miestnej knižnice.

•

Vyskúšajte dať na nejaký čas preč konferenčný stolík. Ak je menší, dajte ho k boku sedačky.
Je to veľmi efektný spôsob, ako otvoriť priestor.

•

Skúste identifikovať, bez ktorého nábytku by sa obývačka zaobišla alebo čo by malo väčší
úžitok inde. Možno je to lampa, ktorá nikdy nesvieti a je skôr ako dekorácia, extra stoličky,
ktoré sú len do počtu, vitrína, kde skladujete poháre, ktoré nikdy nepoužívate. Nájdite
stratené prázdne rohy a skrytú dlažbu. Hľadajte, kde si môžete vytvoriť priestor.

•

Ak máte deti, pozbierajte všetky hračky na jednu kopu. Ihneď sa zbavte všetkých, ktoré vám
lezú na nervy kvôli ich hluku alebo sú pokazené, polámané či im chýba nejaká časť. Vyberte
či ich nechajte si vybrať- pre každé dieťa pár kusov obľúbených hračiek, ktoré budete v
obývačke tolerovať a vytvorte im miesto, kam ich každý večer treba odložiť. Perfektne
funguje prútený košík, pekná krabica s vrchnákom, alebo prázdna zásuvka.

•

Vyskúšajte na týždeň odpojiť z elektriny televízor a namiesto čumenia do bedne si čítajte,
kreslite si, rozprávajte sa, hrajte sa spoločenské hry. Berte to ako rodinnú výzvu.
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Spálňa
•

Otvorte dokorán okno a usteľte si posteľ.

•

Zlikvidujte zo spálne elektronické prístroje ako tablety, rádio, počítač a televízor. Nenabíjate
si v spálni telefón ale seba.

•

Šaty by sa nemali po spálni povaľovať. Odložte ich do skrine alebo hoďte do koša na prádlo.

•

Uteráky odložte do kúpeľne.

•

Neskladujte pod posteľou kufre a iné sezónne veci.

•

V spálni nejedzte a špinavé poháre odneste ihneď do kuchyne.

•

Vyčistite si nočný stolík a vyhoďte všetky haraburdy, čo nepotrebujete mať poruke. Nič na
neho zbytočne nepokladajte.

•

Odstráňte všetky krámy, ktoré v spálni nemajú čo robiť: naukladané časopisy, sušiak na
prádlo, žehliaca doska, vysávač a pod. Spálňa je oáza pokoja a nie príručný sklad.

•

V miestnosti by mala kraľovať posteľ, nočný stolík, lampa na čítanie a skriňa či komoda na
šaty. Nájdite nadbytočnému nábytku miesto inde alebo ho predajte.

•

Uvoľnite rohy, povysávajte aj pod posteľou, utrite všade prach.

•

Prerieďte dekorácie.

•

Ak máte zrkadlo oproti posteli, pouvažujte nad iným umiestnením.

•

Dajte si do spálne vázu s rezanými kvetmi.

•

Používajte pred spaním alebo po skončení upratovania aroma lampu.
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Kúpeľňa a WC
•

Vyhoďte kozmetiku, ktorá je stará, nepoužívaná, expirovaná alebo na dne.

•

Odložte z plôch všetko do skriniek, nájdite veciam úložný priestor.

•

Vyprázdnite kôš na špinavé prádlo.

•

Zaveste alebo vymeňte uteráky.

•

Vyčistite sprchu, vaňu, záchod, zrkadlá – usadeniny, zaschnuté mydlo a zubnú pastu, vodný
kameň.

•

Odpracte z kúpeľne čistiace prostriedky, mop a špinavé handry.

•

Odstráňte zo záchodu staré časopisy a knihy. Stohy bulvárnych časopisov sú plné
negatívnych informácií a priťahujú zlú energiu.

•

Utrite dlážku.

•

Umiestnite do kúpeľne a WC peknú dekoráciu, kvet alebo voňavý difuzér z esenciálnych
olejov.
Detská izba

•

V tejto fáze pozbierajte všetky detské hračky, identifikujte pokazené a hlučné, takým, čo
chýbajú baterky alebo z nich už deti vyrástli.

•

Zo zvyšku ponechajte deťom 5-10 obľúbených vecí. Ak sú staršie, nechajte nech si vyberú.

•

Všetky ostatné hračky odložte do krabice, zapáskujte, a napíšte na ňu fixkou dátum. Je to
dočasné riešenie, ale na úvod vypratávania najlepšie. Po mesiaci uvidíte, ktoré im budú
skutočne chýbať, alebo ich môžete rotovať. Ľahšie sa neskôr vyhadzujú a predávajú.

•

Hračky, ktoré majú stovky kusov ako lego či stavebnica uložte do uzatvárateľnej krabice s
vrchnákom, označte ju a skladujte v skrinke mimo dosahu detí. Vyberte ju len keď je čas sa
hrať a po skončení ju odložte späť na miesto. To isté platí pre ceruzky, farby, a spoločenské
hry.

•

Limitujte počet hračiek na jeden košík na jedno dieťa. Vysvetlite im, kde ich musia po
skončení dňa odložiť a keď je košík plný, musia sa s niečím rozlúčiť predtým, ako dostanú
novú hračku. Takto máte ich množstvo aj neskôr vždy pod kontrolou.

•

Prerieďte kolekciu kníh, puzzle a duplikátnych hračiek. Dohodnite sa s inými rodičmi a
vymieňajte si ich na pár týždňov. Funguje to lepšie, ako ich hromadenie, lebo tie staré ich už
nudia.
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Kancelária a hosťovská izba

•

Udržujte na písacom stole čistú plochu.

•

Umiestnite si do kancelárie rastlinu, ktorá čistí vzduch ako napríklad fikus.

•

Pozbierajte všetky papiere a rozdeľte ich na tri kopy: smeti, vybaviť a odložiť.

•

Vyhoďte pokazené perá, vystrúhajte ceruzky, darujte všetky nadbytočné.

•

Zbavte sa nepotrebných nabíjačiek a káblov.

•

Vyhoďte neaktuálne oznamy a papieriky.

•

Zlikvidujte všetky staré šanóny a účtenky za veci, ktoré už nevlastníte.

•

Zbytočne netlačte a všetky dôležité veci si scanujte a elektronicky uchovávajte. Potom
papierovú verziu skartujte.

•

Otvorte listy a vyriešte nevybavenú poštu.

•

Vyčistite si plochu na počítači.

•

Odhláste sa z mailových newsletterov, ktoré sa vám snažia niečo predať alebo neprinášajú
informačnú hodnotu.

•

Nerobte si v tejto miestnosti sklad. Ak máte veci, čo nemáte kam dať, nepotrebujete viac
priestoru ale menej vecí. Vyhadzujte a prerieďujte.
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4 otázky pre minimalistický život
Na záver ešte jedna extra stratégia, ako si zjednodušiť život alebo zredukovať denný stres.
Jednoducho sa spýtajte sami seba nasledovné otázky:
1. Môžem to ELIMINOVAŤ? Niekedy je odpoveď neskutočne prostá: prestaňte to, čo vás
stresuje robiť. Zmeňte to. Vyhoďte to zo života.
2. Môžem to ZAUTOMATIZOVAŤ? Denné povinnosti, ktoré nám lezú hore krkom, ale niet
od nich úniku treba hodiť na autopilot. Každý deň, v rovnaký čas, rovnakým spôsobom, tak
isto. Žerie to menej mentálnej energie. Budete mať čas na krajšie myšlienky.
3. Môžem to DELEGOVAŤ? Musíte naozaj urobiť všetko osobne? Možno je niekto, kto to
spraví lepšie, radšej a ochotnejšie. Nájdite si tím alebo rovno celú dedinu. Človek nemôže
byť na všetko sám. Oscara za heroický sólový výkon nedostanete.
4. Môžem si niekoho NAJAŤ? Dáva zmysel zaplatiť niekomu, aby vás odbremenil od úlohy,
ktorá vás tak stresuje? Je váš čas cennejší ako tarifa na hodinu niekoho iného? Robte to, čo
je pre vás dôležité a čo vás baví. Život je príliš zaujímavý na to, aby človek žehlil košele.
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